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A budapesti Nagydiófa utcában működik - néhány
hónapja - a KULIÚRpOnt lroda, amelyet a Nemzeti
Kulturális Örökség Minisztéíiuma hozott létre, a KUL
TÚRA 2000 elnevezésű, aZ Eulópai Unió által kiírt
píogram támogat ására. Yezeíőle Zofiqor Attila mutatia
be az új iroda tevékenységét:

Alapvetően három fontos feladatunk van, E]őször- ^ldpVúLUcl 
l

iS eljuttatiuk a KULTÚRA
2000 (Culture 2000) prog-
rammal kapcsolatos vala-
mennyi információt -
magyar nyelven - az ér-
deklődőknek. Ha van ér-
deklődés, akkor iön a má-
sodik lépcső, azaz segí-
tünk kitöltenj a mintegy
harminc oldalas pályáza-
tot. Itt jegyzem meg,
hogy például formai hi-
bák miatt az eddigi pályá,
zatokból a magyar pályá-
zóknak mintegy nyolcvan
százaléka esett ki, Az,
hogy az ügyintézés
Brüsszelben folyik,
ugyanígy az e]bírálás is,
részint előnyös, hiszen
nincs 'magyar szűrő',
nem itt dől el, hogy kit
támogatnak, részben hát-
rányos is talán, hiszen ott
kint nem ismerik a hátte-
ret, a pályázókat, félő,
hogy pályázatírási ver-
seny alaku1 mald ki, Min,
den EU-országban műkö-
dik a miénkhez hasonló
iroda, így harmadsorban
segíteni tudunk abban,
hogy partnereket kereS-
sünk a pályázóknak az együttm űködéshez, mert há-

íom-ót partneí szükséges egy projekt megvalósításá-
hoz,

|Áí is hát akk|r d KULTÚRA 2000? AZ Európai Unió
egyetlen kultúrát támogató programja, A keretprog-
ram célja a közös európai kuiturális identitás tudato-
sítása, amely elősegíti az európai népek egymás iránti
megéftését, kö]csönös megismerését, Kiemelten tá-
mogatia a hátrányos heJyzetűeket és a fiatalokat, Cél-
ja a kulturális párbeszéd Európa népei köZött és a kul-

KuItúr Irodát

túra nemzetek köZötti terieSZtésének előmozdítása, a

kulturális sokszínűség érdekében,
A legfrissebb táiékoztatás szerint, erőSítette meg

Zongor Attila, a 2001-re szóló pályázaton Magyaror-
szág, mint társult tag, már teljes joggal vehet részt és
a kifuásra ez év őslín kerül sor. A progr am fe lö le l i a ku lt ú ra
minden terü]etét (előadóműVéSZet, Zene, kutatás,

színház, irodalom, kultu-
rális örökség, vizuális- és
képZőműVéSZet) a fiim-
művészetet kivéve,
amellyel külön program
foglalkozik, a MÉDlA, AZ
l999-ben lezáru]t
Kaleidoscope, Ariane és
Raphaél programok he-
lyét 2000-től új program
veszi át, A KUUrÚRA
2000 támogat ja aZ úítörő
kezdeményezéseket, az
új kifejezési formákat, a

tóbb éven átnyúló pro-

iekteket. Minden proiekt-
hez saiát anyagi forrás,
önrész szúkséges,

A pályáZatokat, , mint
azt a magyar KUUIURpOxl
lroda vezetője elmondta,
a brüsszeli bizottságok
oktatási éS Kulturá]is Fő-
igazgatósága írja ki és az
Unió valamennyi hivata,
los nyelvén megjelennek,
A magyar lroda gondos-
kodik anól. hogy a pályá-
zók a pályázati kiíráshoz
az általuk kért nyelven
hozzá jussanak ( határidők,
fehételek, legfrisebb hí-
rek, Stb,),

Az alábbiakban közzétesszük a magyar KULrÚRpOíl
Iroda valamennyi elérhetőségét,
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Tel,: 322-0088, Fax: 462-0613

info@kulturpont.hu
www,kulturpont,hu

-mayeí,

a

2938

zongor Attila
Baitai László felVéte]e

pont


